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Nieuwsbrief 6     

 27 september 2018 

ALGEMEEN 
 

HERHAALDE OPROEP!!!! 

Vacature voor de Medezeggenschapsraad en de Schoolraad 
Beste ouders en verzorgers, 

Graag doen wij via deze nieuwsbrief een oproep voor het werven van nieuwe leden voor de 
MR (Medezeggenschapsraad) en voor de SR (Schoolraad). 

De MR van onze school bestaat uit een oudergeleding (2 leden) en docentengeleding  
(2 leden). Samen vormen wij de MR en praten wij als ouders en personeel mee over het 
schoolbeleid. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen 
aan de MR voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de MR een belangrijke manier 
om mee te praten over het beleid op school.  De oudergeleding van de MR bestaat sinds een 
half jaar uit slechts één lid. We zijn dus dringend op zoek naar versterking. 

Naast een MR kent onze school ook een schoolraad. De schoolraad vergadert samen met de 
MR maar heeft niet dezelfde juridisch rechten en plichten. De schoolraad dient als klankbord 
voor de MR en directie. In de praktijk telt hun stem nagenoeg net zo zwaar als dat van de 
MR-leden. 

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden die passie hebben voor het vertegenwoordigen van de 
belangen van kinderen en hun ouders/verzorgers.  

Denkt u: ik kan van waarde zijn voor de MR of SR? Stuurt u dan een mail naar 
geertvandenhout@outlook.com. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mij een mail 
sturen of aanspreken op het schoolplein. 

Hartelijke groet, 
Mede namens de leden van de schoolraad,  
 
Geert van den Hout, voorzitter MR basisschool aan ’t Heike 

Belangrijke data 
03-10  Kinderboekenweek t/m 14-10 
15-10  Start herfstvakantie t/m 19-10  
24-10  PreHistorisch Dorp groep 5-6 
26-10  PreHistorisch Dorp groep 7-8 
 
Bijlagen 
 
 

mailto:geertvandenhout@outlook.com
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Opening Kinderboekenweek 
Op woensdag 3 oktober gaat de Kinderboekenweek van start. Het 

thema is: ‘Kom erbij!’  Het draait deze week om vriendschap en 
‘erbij horen’.  

We gaan deze Kinderboekenweek officieel openen op het 
kleuterplein. Alle kinderen mogen daar om half negen verzamelen. 
Ook ouders vragen wij om Erbij te komen. Op het plein dansen en 
zingen we op het lied van Kinderen voor Kinderen. 
Er zal een vriendschapspoort staan die door de kinderen versierd is. Deze poort gaan we 
openen waarna we als vrienden door de poort naar binnen gaan.  
Deze boog blijft gedurende deze week in de hal staan en zal verder uitgebreid worden met 
foto’s, kaartjes, briefjes waarop verschillende vormen van vriendschap staan.  
 
Wendy van Ginkel en Renate Pas, coördinatoren Kinderboekenweek 
 
 
Nieuwe mediatoren opgeleid en van start 

Een belangrijk 
onderdeel van de 
Vreedzame School is 
mediatie. Mediatie 
betekent bemiddeling 
bij conflicten. Alle 
leerlingen leren wat 
mediatie is en wat het 

verschil is tussen een conflict en ruzie. 
Daarnaast worden ook enkele leerlingen 
opgeleid om de rol van leerlingmediator 
te vervullen. Deze training heeft 
inmiddels plaatsgevonden en hebben 17 
leerlingen uit de groepen 6 tot en met 8 hun mediatorendiploma in ontvangst genomen.  

Vanaf nu zullen 10 van hen op 
roulatiebasis een dag per week 
beschikbaar zijn als mediator.  
Zo is de school een echte 
‘oefenplaats’ waarin de kinderen zelf 
de verantwoordelijkheid voor het 
vreedzaam oplossen van conflicten 
in de klas of op het schoolplein op 
zich leren nemen.  

 
Lineke Wijman, coördinator de Vreedzame School 
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Nationale Sportweek 
Deze week vindt de Nationale Sportweek plaats. Omdat wij het als school 
belangrijk vinden dat kinderen voldoende bewegen hebben alle groepen 
afgelopen woensdag deelgenomen aan de 10@10 Challenge. Dat 
betekende dat wij, samen met heel veel scholen in Nederland, om 10 uur 
10 minuten hebben bewogen. Er was een instructievideo van Rico 
Verhoeven met muziek van DJ Hardwell. Kinderen die de challenge thuis 
nog eens willen doen kunnen deze vinden via 
https://youtu.be/0kZmu78Ad3w.  
 
Rian Huijbers en Renate Pas, coördinatoren sportactiviteiten 

 
 
UIT DE GROEPEN 
 
Groep 1-2 
Weekendkring 
Tijdens de weekendkring op maandagmorgen willen we komende tijd iedere week twee 
kinderen de gelegenheid geven om aan de hand van foto’s of voorwerpen iets te vertellen 
aan hun klasgenoten. Dit kan bijvoorbeeld om iets gaan wat uw kind in het weekend heeft 
gedaan of over iets waar uw kind op dat moment erg mee bezig is. Het is de bedoeling dat 
het kind echt iets kan vertellen over de foto of het voorwerp. Het zou fijn zijn als u hier 
vooraf al met uw kind over praat. We willen de kinderen op deze manier leren gericht iets te 
vertellen en hun klasgenoten leren kritisch te luisteren. De klasgenoten mogen reageren en 
vragen stellen aan het kind. Vanaf volgende week hangt op de deur van de klas een lijst met 
data wanneer uw kind aan de beurt is om te vertellen. Foto’s mogen worden doorgemaild 
zodat we ze kunnen laten zien op het digibord. U mag natuurlijk ook altijd de foto’s 
meegeven. Het mailadres waarnaar de foto’s kunnen worden gemaild is 
m.vanlieshout@veldvest.nl.  

 
 
Groep 3-4 
Veilig Leren Lezen 
Groep 3 heeft inmiddels kern 2 van Veilig Leren Lezen afgerond.  
We starten met kern 3. Het thema van deze kern is: Hoe voel jij je? 
Dit keer vertelt opa aan Kim het verhaal over een keizer die voor elk 
pijntje of vlekje een dokter laat komen; hij heeft dan ook duizend 
dokters. Het thema van deze kern is: ‘Hoe voel jij je?’ en gaat over 
ziek zijn en weer beter worden. In deze kern leren kinderen onder 
andere de betekenis van woorden rond ziek zijn, je lijf en gevoelens. 
 
Letters en woorden lezen in kern 3 
De nieuwe letters in kern 3 zijn: d, oe, z, ij, h. In de brief bij kern 2 
stond dat kinderen de d soms met de b verwisselen en dat we daarvoor een gebaar hebben 
aangeleerd (eerst het been (stokje) dan de bal (rondje). Bij de d zit het bolletje aan de 
andere kant. Hiervoor leren we geen apart gebaar aan. 

https://youtu.be/0kZmu78Ad3w
mailto:m.vanlieshout@veldvest.nl
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De kinderen oefenen het lezen en maken van woordjes die bestaan uit één lettergreep met 
die letters die ze kennen, zoals kaas, eet en nee. Het kunnen lezen en maken van woorden 

als spaak en kaart zijn nog geen doel, maar de 
kinderen krijgen wel de gelegenheid om aan 
deze woorden te ‘snuffelen’ en te proberen of 
ze deze woorden kunnen lezen en maken. 
 

Toetsen na kern 3 
Na kern 3 vindt een belangrijk toets moment plaats. We toetsen, zoals ook na kern 1 en 2, de 
kennis van de letters die uw kind heeft geleerd. Deze keer toetsen we ook de kennis van de 
letters die nog niet zijn aangeboden, maar die uw kind misschien toch al kent. Dit doen we 
zodat het computerprogramma die extra letters ook kan aanbieden in keuzeoefeningen. 
Daarnaast toetsen we zoals gewoonlijk hoe goed en vlot uw kind al woordjes kan lezen. Deze 
keer observeren we voor het eerst ook het leesgedrag bij het lezen van een korte tekst. Ook 
nemen we een spellingtoets af en een letterdictee (fonemendictee). 
 
 
Automatiseren rekenen groep 4 
Tijdens iedere rekenles komt het automatiseren van de sommen tot en met 20 extra 
aanbod. 
De leerkracht checkt regelmatig bij de kinderen van welke sommen de 
kinderen meteen het antwoord weten oftewel welke sommen de 
kinderen gememoriseerd hebben. De sommen die de kinderen nog lastig 
vinden oefenen de kinderen extra d.m.v. allerlei spelletjes en 
splitskaarten. Het automatiseren en memoriseren van sommen is erg 
belangrijk om goed te kunnen rekenen in de hogere groepen.  
 
 
 
Groep 5-6 

Bezoek PreHistorisch dorp 
In het kader van het geschiedenisonderwijs en passend bij het 
thema Romeinen brengt groep 5-6 op woensdag 24 oktober een 
bezoek aan het PreHistorisch Dorp. Hier zullen de leerlingen 
verder kennis maken met de Romeinse tijd en diverse activiteiten 

volgen die met deze tijd te maken hebben. Deze dag vertrekken we om 8.30 uur vertrekken 
vanuit school en we verwachten rond 11.30 uur weer terug te zijn op school. Voor deze 
ochtend zijn we op zoek naar ouders die zouden kunnen rijden. U kunt zich hiervoor 
opgeven bij de leerkracht. Alvast hartelijk bedankt.  
 
Boekbesprekingen 
Vanaf donderdag 4 oktober wordt er in groep 5-6 gestart met de boekbesprekingen. De 
leerlingen zijn hier enkele weken geleden over geïnformeerd. Tevens hebben zij in hun 
huiswerkmap een stappenplan ontvangen voor het voorbereiden van de boekbesprekingen. 
De planning voor de boekbesprekingen hangt in de klas.  
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Zaakvakken groep 6 
A.s. maandag krijgen de leerlingen van groep 6 voor 
het eerst leerstof mee naar huis voor de toets 
geschiedenis die gepland staat voor maandag 8 
oktober. Alle leerlingen uit groep 6 krijgen een 
pakketje met daarin een samenvatting, een strip en 
begrippen over thema 1 ‘De prehistorie’. De leerstof 
die in de toets gevraagd wordt is tijdens de lessen 
veelvuldig aan bod geweest.  
Met het leren van toetsen voor wereld oriëntatie 

willen we leerlingen van groep 6 voorbereiden op het leren en studeren voor toetsen in 
groep 7-8 en daarna op het voortgezet onderwijs. In de loop van dit schooljaar zullen de 
leerlingen van groep 6 ook leerstof mee naar huis krijgen voor de vakken aardrijkskunde en 
natuur. Dit alles wordt stapsgewijs opgebouwd, zodat iedereen kan wennen aan het leren 
van een toets. In de klas zal met de leerlingen besproken worden hoe ze dit het beste 
kunnen aanpakken. Het is uiteraard fijn als u als ouder hulp biedt aan uw zoon/dochter bij 
de aanpak van het leren.  
 
 
Groep 7-8 

Bezoek Prehistorisch dorp 
In het kader van ons geschiedenisonderwijs brengt groep 7-8 op 26 
oktober een bezoek aan het PreHistorisch Dorp. We zullen dan om 
8.30 uur vertrekken en we verwachten rond 11.30 uur weer terug 
te zijn op school. Voor deze ochtend zijn we op zoek naar ouders 

die zouden kunnen rijden. U kunt zich hiervoor opgeven bij de leerkracht. Bij voorbaat dank. 
 
Vanuit het voortgezet onderwijs 
Vmbo De Rooi Pannen  
Een school gericht op Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR). 
Voor leerlingen van groep 7 en 8 is er op woensdag 31 oktober van 13.30 - 15.30 uur een 
basisscholenmiddag. Tijdens deze middag zijn er proeflessen in HBR en o.a. Engels, 
wiskunde, gym en kunst & cultuur.  
Aanmelden kan via de website: www.derooipannen.nl 

 Informatieavonden voor ouders en leerlingen: 
woensdag 21 november en dinsdag 27 november 2018 
De avonden starten om 19.00 uur - 21.00 uur.  
Aanmelden kan via de website: www.derooipannen.nl.  
 

 Vanaf 24 oktober is er de mogelijkheid voor leerlingen en ouders om op 
woensdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur een rondleiding te krijgen door onze 
school.  

             Aanmelden kan via de website: www.derooipannen.nl of telefonisch: 013 850 65 00. 
 

 De open dagen zijn op: zondag 18 november 2018 en 
                                                       zondag 20 januari 2019 van 11.00 uur tot 16.00 uur 

http://www.derooipannen.nl/
http://www.derooipannen.nl/
http://www.derooipannen.nl/
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Helicon 
Voorlichtingsdagen 
- Infoavond voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte: dinsdag 6 november 2018 
                                                                                                                   dinsdag 27 november 2018 
 Leerlingen die extra zorg en begeleiding nodig hebben kunnen een afspraak maken voor     
deze avond. De afspraak duurt ongeveer een half uur. 
  

 Info- en workshopavond: dinsdag 13 november 2018 
               donderdag 6 december 2018 

  

 Open dag: zaterdag 19 januari 2019 
  

 Minilessen: woensdag 9 januari 2019 
                                   woensdag 30 januari 2019 
  


